
DAG 1 • Brussel - Colombo
Vertrek vanuit Zaventem voor de vlucht naar Colombo, 
hoofdstad van Sri Lanka.

DAG 2 • Colombo (a)
Aankomst op de luchthaven Colombo. Onthaal en trans-
fers naar uw hotel Ozo Colombo. Na de middag een ci-
tytour door Colombo. Het zakelijke en commerciële hart 
van dit land. Ooit een kleine vissershaven maar door de 
Portugezen, Nederlanders en Engelsen opgewaardeerd 
tot handelspunt. Bezoek aan het Fort, Sea Street, Pettah 
Goldsmith’ s Quarter, Kaymans Gate, Kerk Wolfendhaal, 
Buddha tempel Kelaniya, Davatagaha moskee, National 
Histroic Museum en tenslotte Independence Square. 
Avondmaal in het hotel.

DAG 3 • Colombo-Sigiriya (o,a)
Heerlijke rit door een prachtig stuk natuur richting het 
hart van dit eiland. Eerst inchecken in het hotel. Na de 
middag een jeepsafari doorheen het Minneriya National 
Park van bijna 9000 hectares groot. U zal hier vooral 
meerdere kuddes olifanten en allerlei soorten watervo-
gels kunnen zien. Twee overnachtingen met avondmaal 
in hotel Amaara Forest in Sigiriya.

DAG 4 • Sigiriya-Dambulla (o,a)
In Sigirya vanzelfsprekend een bezoek aan de Hemel-
burcht op de Leeuwenrots. Het is een behoorlijke klim 
naar de top, maar het uitzicht en de fresco’s van de 
Wolkenmeisjes maken alles goed. Boven gekomen ziet 
u de restanten van het paleis en kan u genieten van een 
fenomenaal panorama. Het echte Sri Lanka leven leert u 
daarna kennen in het dorpje Habarana. Een ritje op de os-
senkar maakt het authentiek. Als afsluiter een interessant 
bezoek aan de mooie site van Polonnaruwa met onder 
andere een groot liggend Boeddha beeld.
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Reis rond in het land met de geur 
van verse thee. De tempelruïnes van 
Polonnaruwa, de hemelburcht op de 
leeuwenrots van Sigiriya, de enthou-
siaste Kandy dansers en de theeplan-
tages rondom Nuwara Eliya. Maak 
kennis met de natuurlijke en culturele 
schatten van het voormalige Ceylon. 
Een tropische strand op het einde 
van de trip, het prettige klimaat, de 
goede keuken en de gastvrije Sri Lan-
kanen maken dit circuit tot een heer-
lijke reisbelevenis. 



DAG 5 • Sigiriya-Kandy (o,a)
Tijd voor een absoluut hoogtepunt uit deze reis. Na een 
rit van twee uurtjes komt u toe in Kandy. Hoog in de heu-
vels is dit een World Heritage Site met als belangrijkste 
object de Gouden Tempel van de Heilige Tand, de Dalada 
Maligawa. Na een uitgebreid bezoek hieraan verder nog 
een stadstour en bezoek aan een edelstenenmuseum. 
U besluit de dag met een culturele show van bekende 
Kandy vuur- en folkloredansers en het diner in uw hotel 
Ozo Kandy.

DAG 6 • Kandy-Nuwara Eliya (o,a)
In het hooggebergte rijdt u nu verder naar het zeer koloni-
ale aanvoelende Nuwara Eliya. Het wordt ook wel terecht 
‘Little Engeland’ genoemd. Bergen, watervallen, valleien 
en uitgestrekte theeplantages vormen hier het decor van 
een fotogeniek plaatje. Vanzelfsprekend mag een uitge-
breid bezoek aan een theeplantage en theefabriek (met 
degustatie) hier niet ontbreken. Verblijf en avondmaal in 
het hotel Araliya Green Hills.

DAG 7 • Nuwara Eliya-Bentota (o,a)
Na het ontbijt volgt een mooie rit helemaal naar de zuid-
west kust van Sri Lanka, meer bepaald de toeristische 
strandzone van Bentota-Beruwala. Want na een fijne 
rondreis vol natuur en cultuur is wat ontspanning aan 
een mooi strand en tof hotel wel best te smaken. U zal 
hier drie nachten verblijven in het welbekende en fraaie 
Centara Ceysands Resort & Spa in Bentota.

DAG 8 & 9 • Bentota (o,a)
Twee volle dagen vrij om te genieten van strand, zwem-
bad en andere faciliteiten van uw hotel. Wandel vast en 
zeker eens buiten het hotel naar de nabij gelegen win-
keltjes en restaurantjes. Ontspanning ten top... De lief-
hebbers kunnen een facultatieve uitstap maken naar het 
Oud Nederlandse Fort in Galle dat op zo’n een 70 km van 
Bentota gelegen is.

DAG 10 • Bentota-Colombo (o)
Vrije dag tot aan de transfer van drie uurtjes naar de in-
ternationale luchthaven van Colombo voor de terugvlucht 
naar België.

DAG 11 • Brussel
Aankomst op de luchthaven van Zaventem en einde van 
een afwisselende en toffe rondreis.

11 dagen • 8 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdata Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

11 juli 18  € 2225 

04 september 18  € 2225 

16 oktober 18  € 2225 

05 februari 19  € 2225 

Toeslag

Eénpersoonskamer  € 440 
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